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Velkommen
Velkomst v/ FTV Nora. Rask introduksjon av møteteknikk og -kotyme i Studentrådet MH
med praktisk øvelse.
10:10 Sak 42/19: Økonomi
FTV Maria informerer om økonomiske retningslinjer og prosedyrer i Studentrådet MH.
Presentasjon av:
• Refusjonsskjema for utgifter (utlegg) for studentrådsmedlemmer
• Ny fordeling av budsjettmidler til møtemat for Studentrådet
o Det avsettes potter for møtemat til
§ KTV-møter
§ Fellesmøter i Studentrådet for henholdsvis deltakere i Trondheim og
deltakere via Skype
§ FTV-møter
§ Annet
Den desidert største potten er KTV-møter. Fakultetstillitsvalgte påpeker at dette skal fungere
som en liten ‘gulrot’ for KTVer, da de i motsetning til Studentrådets medlemmer ikke mottar
honorar for arbeidet. ITV IPH påpeker at det i stor grad varierer hvor mange KTVer som
møter på KTV-møtene, ofte mange som ikke møter opp.
FTV Maria presenterer vedtektene for Studentrådet MH og økonomireglement for
Studentrådet MH, samt studentrådets økonomisk avtale med Studenttinget.
Sistnevnte er noe utdatert og vil nok revideres om ikke lenge.
Forslag til revidert økonomireglement ble utdelt til deltakere. Dette blir vedtakssak på neste
møte i Studentrådet. Årshjul for økonomi og regnskap for Studentrådet ble presentert.
Studentrådets medlemmer ble oppfordret til å sette seg inn i vedtektene og
økonomireglementet.

10:25 Sak 43/19 Fordeling av internverv
Det skal fordeles fire interne verv i Studentrådet, og oppnevnes representanter til to utvalg
ved fakultetet. Internt i Studentrådet skal det velges:
• Studsalansvarlig
o

•

Pauseromsansvarlige (2 personer)
o

•

Ansvarlig for å tilrettelegge for at pauserommene har det som behøves, eller at evt.
feil blir fulgt opp, for å sørge for at pauserommene bidrar til den trivsel de skal.

Ansvarlig for pedagogisk komité (Ped.kom-ansvarlig)
o

•

Ansvarlig for fellesareal Studentrådet benytter i Medisinsk-teknisk forskningssenter.

Ansvarlig for å ta imot henvendelser om å anskaffe studenter til pedagogisk komité
ved ansettelse. Oftest delegering til ITVer/KTVer.

Sosialansvarlig
o Noen til å ta litt ekstra ansvar for sosialt opplegg for Studentrådet MH, slik at
studentrådet får møtt hverandre og hold kontakt mellom fellesmøtene.

Det skal også velges medlemmer til:
• Arbeidsgruppe for tverrfaglige samarbeidsprosjekter
• Felles Utdanningsutvalg St. Olavs/MH (FUU)
Studsalansvarlig
Magnar Blindheim (SPV medisin) er ikke tilstede, men har gitt uttrykk for å ønske vervet.
Ingen andre kandidater. Magnar Blindheim velges.
Pauseromsansvarlige
To kandidater: Nora Stuve og Susanna Korpberget valgt.
Ped.kom-ansvarlig
Én kandidat: Elizabeth Sivertsen valgt.
Sosialansvarlig
Én kandidat: Anja Djupesland valgt.
Arbeidsgruppe for tverrfaglige samarbeidsprosjekter
Én kandidat: Ludvig Thorsen valgt.
Felles Utdanningsutvalg St. Olavs/MH (FUU)
Én kandidat: Maria Høigaard valgt.
Studentrådets medlemmer referer kort hvilke utvalg og råd de deltar i.
Helsekarrieredagene og generelt MH-rettede karrieredager/lignende arrangementer, samt
Studentrådets eventuelle engasjement inn mot dette, ble diskutert. FTVene vil snakke med
tidligere FTV Edgar for å ‘plukke opp noen tråder’ på denne fronten.
FTV Julie vil opprette en oversikt på T:/ (fellesdataområdet) over hvilke råd og utvalg v/ MH
studentene skal være representert i, og hvem som deltar hvor.
PAUSE 11:00 – 11:15

11:15 Sak 44/19 Endring i antall ITV-stillinger
FTVene har vært i møte med prodekanene for utdanning, som har gitt uttrykk for at det er for
mange medlemmer av Studentrådet MH. Dekanatet hevdet manglende åpenlys
sammenheng mellom antall studenter på et institutt og antall ITVer. INB, ISM, Gjøvik og
Ålesund er enhetene som nå har 2 ITVer. Det er fastsatt at SR får beholde alle nåværende
stillinger ut høstsemesteret 2019. IHA og INB står dog i fare for å måtte kutte antall stillinger.
FTVene mener det kan være hensiktsmessig å dokumentere hvor mye tid den enkelte
tillitsvalgte bruker på arbeidet sitt, for å kunne vise overfor dekanatet.
Forslag fra dekanatet: De akutelle ITV-teamene kan fortsette ved at MH fortsetter å betale
for én ITV, og instituttet (dersom de godtar det) kan betale for den andre.
ITV-IHG har tatt dette opp med sin instituttleder, som skal ta det opp i instituttstyret.
Et alternativ er at ITVene går ned i antall honorerte timer.
Tillitsvalgte oppfordres til å logge anslagsmessig antall timer gjennomsnittlig brukt på
arbeidet fremover så FTVene kan ta dette med seg til dekanatet.
11:15 45/19 Fakultetsstyremøte
FTV Julie skal på møte i fakultetsstyret på torsdag og orienterer om hva hun har tenkt å ta
opp og ber om innspill. Hun vil ta opp praksissaken og problematikk rundt det, henvise til at
saken er oppe i Studenttinget etc. I tillegg vil hun fortelle litt om oppstart for studenter på MH
og hvordan dette har fungert. Angående oppstart og fadderuker v/ MH opplyses det om at
ITV-ISB har diskutert med fagpolitisk ansvarlig i STi om det kan/burde opprettes et
fadderutvalg på MH. Fadderukene ved medisin har fungert godt, tar gjerne imot innspill om
hvordan oppstart ved de andre linjene har gått før møtet på torsdag.
Det er også for første gang arrangert et felles fadderopplegg for alle studenter ved Tunga –
FTVene vil gjerne høre hvordan dette har gått.

11:40 Sak 46/19: Arbeidskontrakter
FTV Nora informerer om arbeidskontrakter for tillitsvalgte i Studentrådet MH. Avtale om
lønnsmessig tilrettelegging med fakultetet ble presentert. Utbetaling av honorar i
høstsemesteret skjer i september, oktober, november og desember. Tillitsvalgte bør besvare
og signere arbeidskontrakten omgående når de mottar den for å øke sjansene for å få
utbetaling i september.
Det var en del kluss med arbeidskontrakter og utbetaling i vår, det kan også virke som noen
tillitsvalgte ikke har fått utbetalt alt honoraret de skal ha fått. FTV bistår dem i se nærmere på
dette.
11:45 48/19 Tilbakemeldingsskjema på undervisning
Det ble i vår kjørt en pilot på tilbakemelding på forelesninger, der medisinstudentene skulle
evaluere alle forelesningene gjennom et Google-dokument med noen avkrysningsspørsmål
og to fritekstspørsmål. Det kom inn ganske mange tilbakemeldinger, og mange konstruktive
innspill. Det ble likevel erfarte at Google Docs var tungvint både for studentene som
evaluerte og FTVene som samlet data. Det ønskes derfor tilbakemelding på hvordan dette
kan videreføres på en mer hensiktsmessig måte.

Universitetet i Oslo gjør noe lignende, men bruker et eget internt datasystem, der foreleser
får evaluering ganske umiddelbart etter forelesningen. NTNU har ikke noe tilsvarende
system. Kunne man fått til noe slikt via Blackboard eller Innsida? Hvis UiO får til dette burde
det også være mulig på NTNU.
Det virker som Studentrådets medlemmer har mange gode idéer og refleksjoner rundt dette
– det foreslås å gjenoppta
11:55 Eventuelt
Per Kristian Berget referer kort fra Studenttinget. Studenttinget har vedtatt at studentene ved
NTNU er mot Honours-program á la det som har blitt opprettet ved UiO. Åste Hagerup og
Thiren Sriskantharajah er valgt til studentrepresentanter i innstillingskomité for ansettelse av ny
rektor v/ NTNU. Én av dem trer inn i komitéen, avhengig av kjønnsbalanse.

11:57 Møtekritikk
FTVene tar selvkritikk på sen utsendelse av sakspapirer.
Det påpekes fra FTVene at det har blitt brukt mange forkortelser, oppfordres til at tillitsvalgte
påpeker dette hvis det blir utfordrende.
Det oppfordres til at alle som vet de har en eventueltsak før møtet melder dette på forhånd.
Bra at vi startet på tiden, det legger opp til at folk møter til riktig tid.

Møte hevet kl. 12:00

